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INFORMATIVO CONTÁBIL

Nº 28 / Ano 01
Dezembro/ 2017

Prezados Clientes

Para encerrar nossa série de publicações de 2017 optamos por tratar dos aspectos
qualitativos das demonstrações contábeis, nesta edição. Inclusive, porque logo estaremos
empreendendo esforços na realização da última etapa dos trabalhos de auditoria para a
emissão do relatório de opinião, quando os profissionais da área contábil estarão, também,
preparando-as.  

Em razão dos intensos trabalhos de auditoria, para cumprimento da última etapa e

emissão dos relatórios de opinião, durante o período entre 25/12/2017 à 31/03/2018,

suspenderemos a publicação "semanal" dos Informativos e, em breve, lançaremos outra

forma de compartilhar conhecimentos sobre dicas, atualidades, sugestões de leitura

e estudo de demandas técnicas da auditoria  para nossos clientes e profissionais

interessados.

Acompanhem o site da D&M e aguardem esta Novidade. 

ASPECTOS QUALITATIVOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Inicialmente, cabe destacar que compete aos administradores e profissionais da
contabilidade a tarefa de preparar informações fidedignas e aos auditores a de assegurar
que o conjunto dessas demonstrações contábeis não contenham distorções relevantes, ou
seja: juntos possuem a responsabilidade de assegurar informações adequadas a todos
interessados.

A Resolução 1.374/11 do Conselho Federal de Contabilidade, que deu nova redação à NBC
TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro trata das características qualitativas da informação contábil,
subdividindo-as em características qualitativas fundamentais, consideradas as mais críticas
e características qualitativas de melhoria, consideradas menos críticas, mas ainda assim
altamente desejáveis.

Com a nova redação, a característica qualitativa de “confiabilidade” passou a ser
denominada de “representação fidedigna”. A característica “essência sobre a forma” foi
retirada da condição de componente separado da “representação fidedigna”, por ser
considerado uma redundância. A característica “prudência” foi também retirada da
condição de aspecto da representação fidedigna por ser inconsistente com a
“neutralidade”.

http://contato.dickelemaffi.com.br/accounts/41612/messages/286?email=[email]&c=1513625306&contact_id=[id]
http://contato.dickelemaffi.com.br/accounts/41612/messages/286/clicks/[id]/982
http://contato.dickelemaffi.com.br/accounts/41612/messages/286/clicks/[id]/983
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Características qualitativas fundamentais:

Relevância
Representação fidedigna

Características qualitativas de melhoria:

Comparabilidade
Verificabilidade
Tempestividade
Compreensibilidade

 Para que uma informação contábil-financeira seja útil, ela precisa ser relevante e
representar com fidedignidade, o que se propõe a representar. A utilidade da informação
contábil-financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e
compreensível.

A seguir, os comentários a respeito de cada uma das características qualitativas
fundamentais e de melhoria:

Relevância:

Uma informação é considerada relevante quando é capaz de fazer diferença nas decisões
que possam ser tomadas pelos usuários. A informação contábil-financeira é capaz de fazer
diferença nas decisões se tiver valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. Existe valor
preditivo quando a informação se presta como dado para ser empregada pelos usuários ao
fazerem suas próprias predições.

A materialidade é um aspecto de relevância específico, baseado na natureza ou na
magnitude ou em ambos dos itens, para os quais a informação está relacionada no
contexto do relatório contábil-financeiro. Consequentemente, não se pode especificar um
limite quantitativo uniforme para materialidade ou predeterminar o que seria julgado
material para uma situação particular.

Representação fidedigna:

Para ser útil, a informação contábil-financeira não tem só que representar um fenômeno
relevante, mas tem, também, que representar com fidedignidade. Para representar de
forma fidedigna, a informação necessita satisfazer três atributos. Ela deve ser: completa,
neutra e livre de erro.

O retrato da realidade econômica completo, por vezes, é difícil de ser alcançado apenas
com a informação numérica, sendo necessário a divulgação de informações adicionais e
explicações, o que normalmente se cumpre através das notas explicativas.

Um retrato neutro da realidade econômica é aquele desprovido de viés na seleção ou na
apresentação da informação, não podendo ser distorcido com contornos para dar maior ou
menor peso, maior ou menor ênfase, ou qualquer outro tipo de manipulação, que aumente
a probabilidade da informação contábil-financeira ser recebida pelos seus usuários de
modo favorável ou desfavorável.

Livre de erros significa que não há erros ou omissões no fenômeno retratado e que, o
processo utilizado para produzir a informação divulgada foi selecionado e aplicado livre de
erros.

Comparabilidade:
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A informação será mais útil caso possa ser comparada com informação similar sobre outras
entidades e com informação similar sobre a mesma entidade para outros períodos ou
datas. Nesse sentido,   as informações contábeis das cooperativas vinculadas a ambientes
regulados tendem a atender em grau mais elevado essa característica de melhoria.  

Verificabilidade:

A verificabilidade significa que diferentes observadores, cônscios e independentes, podem
chegar a um consenso embora não cheguem, necessariamente, a um completo acordo
quanto ao retrato de uma realidade econômica em particular ser uma representação
fidedigna.

A verificação pode ser direta ou indireta. A direta consiste, por exemplo, em uma
contagem de caixa ou confirmação de um saldo em um extrato bancário; enquanto a
indireta significa checar os dados de entrada de um modelo, fórmula ou outra técnica e
recalcular os resultados obtidos por meio da aplicação da mesma metodologia, como por
exemplo, o cálculo do valor da provisão de férias ou a recomposição dos estoques através
de recálculo.

Tempestividade:

Significa ter informação disponível a tempo de influencir a tomada de decisões em um
processo normal de gestão, por exemplo. Em geral, a informação mais antiga é a que tem
menos utilidade mas, também, é importante considerar que de nada adiante ter uma
informação imediata se não for relevante e fidedigna.

Certas informações gerenciais necessitam ser disponibilizadas, diariamente, ou mesmo em
tempo integral, enquanto outras podem aguardar o processo de fechamento mensal do
balancete, sem prejuízo.

Compreensibilidade:

Certos fenômenos são inerentemente complexos e não podem ser facilmente
compreendidos. A exclusão de informações sobre esses fenômenos dos relatórios contábil-
financeiros pode tornar a informação mais facilmente compreendida. Contudo, referidos
relatórios seriam considerados incompletos e potencialmente distorcidos.

Relatórios contábil-financeiros são elaborados para usuários que têm conhecimento
razoável de negócios e de atividades econômicas e que, revisem e analisem a informação,
diligentemente. Por vezes, mesmo os usuários bem informados e diligentes podem sentir a
necessidade de procurar ajuda de consultor para compreensão da informação sobre um
fenômeno econômico complexo.

Como se pode ver, são diversas as características qualitativas das informações divulgadas
através de um conjunto de demonstrações contábeis. Cada uma com seu grau de
importância; mas é o conjunto de todas essas características que asseguram um elevado
grau de confiabilidade e utilidade das informações, cabendo como já dito no início: aos
administradores, contabilistas e auditores empenharem-se para que se consiga produzir e
disponibilizar informação de qualidade aos usuários, sendo esse o maior objetivo. 
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